05.12.18
לכבוד :ארגון גמלאי תעשייה האווירית
לידי :בנימין -ועד הגמלאים של התעשייה האווירית
טל0522805550 :
מייל gimlaim@iai.co.il :
הנדון :הסכם מכירת כרטיסי כניסה לגמלאי התעשייה האווירית בקופות חמי געש – שנת 2018/2019

שלום רב,
אנו שמחים להציע לגמלאי תעשייה האווירית מכירת כרטיסי כניסה בקופות אתר הפרמיום של המרחצאות
"חמי געש" בהצגת תעודת גמלאי תעשייה האווירית".

רקע על האתר:
במרכז הארץ ,מרחק נסיעה קצר מכל מקום ,נמצא אתר הנופש והבילוי חמי געש.
באתר תוכלו ליהנות מטבילה בארבע בריכות של מים תרמו-מינרלים ,בריכת שחייה קיצית חדשה (בעונה),
התרגעות בסאונה היבשה והרטובה ,עיסוי מימי מזרמי גופרית.
לרווחת המבקרים הוספנו אולם מרחצאות חדש ובו בריכה מרהיבה ביופייה ,מלאה מים תרמו-מינראליים
טבעיים הנובעים מבטן האדמה ובה  60זרמי ג'טים של עיסוי ממריץ של כל הגוף! בנוסף במתחם החדש נבנו
מחדש בריכת שחייה קיצית ומרעננת ובה פינות ג'טים לעיסוי קריר ונעים ומפלים להתרעננות מפנקת בימי הקיץ
ולצידה בריכה חדשה לפעוטות.
באתר:
 4בריכות מים תרמו-מינראליים • עיסוי מימי מזרמי גופרית • ספא -מרכז טיפולים • סאונות יבשות • סאונה רטובה •
בריכת שחייה חדשה (בעונה) • בריכת פעוטות חדשה (בעונה) • בית קפה חלבי • מסעדה בשרית כשרה
בימים ג' וד' חגיגת זמר עברי וטברנה יוונית בשעה  19:00בערב.

להלן הצעתנו לשנת עבודה :2018-2019
 .1גמלאי תעשיה האווירית ימשיכו לרכוש כרטיסי כניסה מוזלים לחמי געש בקופת האתר
בהצגת כרטיס גמלאי במחירים הבאים:
פריט
כניסה למרחצאות ושימוש חופשי במתקני האתר
בכל ימות השבוע כולל שבתות וחגים
כניסה למרחצאות ושימוש חופשי במתקני האתר +
ארוחה בשרית כשרה במסעדת "נוסטלגיה"
בימים א'-ו'
 .2ההסכם בתוקף עד 31.12.19

מחיר קופה

מחיר מיוחד
לשנת עבודה
2018-2019
 ₪ 70לאדם

 ₪ 105לאדם

 ₪ 125לאדם

 ₪ 150לאדם

•

עקב אירועים מיוחדים יש לוודא את שעות פתיחת האתר מראש בטלפון 09-9529404

•

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפתיחה ללא הודעה
מראש.

•

המחיר יינתן לגמלאי (עד  5אנשים).

• יש להציג תעודת גמלאי בקופות חמי געש על מנת לקבל את ההטבה
• אתר חמי געש פתוח בכל ימות השבוע:
א'  , 18:00 –10:00ב' -ד'  ,22:00– 8:00ימי ה' ושבתות  , 08:00-18:00ימי ו' .16:00 – 8:00
• הוראות הגעה לחמי געש:
עולים על כביש חיפה  -תל אביב ,כביש החוף (כביש מספר .)2
מכיוון צפון  -לאחר שעוברים את מכון וינגייט פונים ימינה למחלף חוף השרון,
ממשיכים ישר עד לפנייה לגעש.
מכיוון דרום  -אחרי רשפון נוסעים בעקבות השילוט ימינה לכיוון געש ,במעבר תחתי
ופונים שוב ימינה לגעש.
בברכה,
הילה גולן-סמנכ"לית שיווק ומכירות" מרחצאות געש "

